
 
   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Hello Soul Friend! 
 
 

Välkommen hit och gör världen lite bättre med mig 
 

Jag är så otroligt glad och tacksam att just du har hittat hit! Soul Goal är min bebis som jag skapat från 
grunden och jag är oerhört stolt! Jag startade Soul Goal efter en tids själslig resa, jag hade som så 
många andra i vårt stressade samhälle mått väldigt dåligt efter en tids sjukdom och utmattning. 

 
Jag började reflektera mycket vad jag ville göra med mitt liv. Jag började läsa på om kristallernas 

effekter, skrev tacksamhetsdagbok, mediterade och hittade frihet i yogan. Jag kände att bit efter bit föll 
på plats och jag blev mer medveten om vilken kraft jag hade för att styra mitt eget liv.  

 
Och så blev det. 

 
 Jag ville leva ett liv där jag mådde bra ända in i själen, men även leva fysiskt mer "rent", inte smutsa ner 
vår värld med plast eller farligt avfall. Jag ville ha mer hållbara produkter som inte förstör jorden och som 

man kan använda igen istället för att slänga. Det är inget unikt i sig att sälja naturliga och ekologiska 
produkter, men jag har ett mer holistiskt sätt att se på åtminstone mitt liv.  

 
På Soul Goal ville Jag vill även få in det spirituella som jag tror saknas i mångas liv, kanske för att det 

känns för ”flummigt”, precis som jag själv tyckte i början, men i det stora hela handlar det om att ändra 
sitt tankesätt och tro på sig själv.  

 
Sist med inte minst yogan! som har varit helt fantastiskt för mig främst som träningsform kombinerat med 

en stund för reflektion. Jag mår som bäst när jag får röra på mig och bli stark och smidig. 
 

Jag har ialla fall hittat mitt 
 

Soul Goal! 
 

Jag heter Johanna och är 35 år. Arbetar som redovisningsekonom/lönespecialist men har en dröm om 
en egen butik med rawfoodcafé. Soul Goal webbshop är början på min resa och det är alldeles 

underbart att få göra något för mig själv även om jag verkligen älskar mitt vanliga jobb.  
 

Med Soul Goal vill jag även lyfta svåra frågor och ökad medvetenhet kring psykisk ohälsa, diagnoser 
och andra sjukdomar då jag själv varit väldigt drabbad - mer om det en annan gång ;P 

 
Jag hoppas ni gillar webbshopen lika mycket som jag gör! 

 
Kramar  

 
Johanna 


